Kommunedelplan helse og omsorg

Referat – møte i styringsgruppa for kommunedelplan helse
Tid: 29.08-13, kl. 13.00-15.00
Til stede: Asbjørn Brustad, Karl M. Bucholt, Jorunn Skogstad, Lone Berre, Leif-Ketil Lorentsen, Tore
Fjerdingen, Jan K. Vongraven og Lisa Ekmann.
Forfall: Anne G. Hojem, Hans-Fredrik Donjem og Klara O. Fossbakken
Jorunn Skogstad møter som fast representant for rådet for likestilling av funksjonshemmede i stedet
for Olav Sørheim.

Utsendt møteagenda:
1.
2.
3.
4.

Planprosessen
Prosjektplanen. Orientering
Statusrapport helse og omsorg (uferdig). Orientering og tilbakemelding
Eventuelt

Møtereferat
1. Lisa orienterte om planprosessen. Planarbeidet er for tiden rettet mot å få ferdigstilt statusrapport
og planprogram til 13. sept. Det har også vært arbeidet med en interessentanalyse.
2. Endringer i ferdig prosjektplan ble gjennomgått. I milepælsplanen var orienteringer til
kommunestyret tatt ut. Dette fordi man mente det ville bli dobbel informasjon til mange som
allerede har blitt orientert gjennom driftskomiteen og plan- og utviklingskomiteen. Styringsgruppa
var kritisk til dette, og mente hele kommunestyret trenger innføring i dette omfattende temaet.
Dette for å sikre bred politisk involvering tidlig i planprosessen. Jon Ketil foreslo å ta det opp med
ordføreren, og be kommunestyret «bestille» en orientering om det er ønskelig. Jon Ketil foreslo også
å trykke opp statusrapporten og å sende den ut til kommunestyret.
I milepælsplanen er det lagt inn «slakk» i planprosessen med hensyn til sommerferien 2014.
Utredningsarbeidet som skal gjennomføres våren 2014 komprimeres dermed noe. Styringsgruppa
påpeker at en må ta høyde for at tidsskjemaet kan sprekke på grunn av mange
usikkerhetsmomenter. Det ble presisert at det viktigste er at det foreligger et vedtatt planforslag i
oktober 2014. Dette for å få innpasset planarbeidet med økonomiplanen.
3. Lisa gjennomgikk strukturen i statusrapporten. Siste kapittel, som oppsummerer hovedpunktene i
rapporten, ble særlig vektlagt. Disse temaene blir hovedpunkter i det videre planarbeidet.
Styringsgruppa uttrykte bekymring for omfanget av de nye oppgaver kommunen er pålagt gjennom
samhandlingsreformen og nytt lovverk.

Det ble påpekt av plan for helseberedskap må legges inn i statusrapporten. Lisa har etterspurt denne
til rette vedkommende.
4. Jon Ketil gjennomgikk ulike sider ved kommunens utfordringer knyttet til helse og
omsorgstjenestene.
Det ble servert kaffe og rundstykker.

Levanger 30.08.-13
Lisa Ekmann

